Anmälan - miljöfarlig verksamhet
Anmälan enligt 10§ och 11§ miljöprövningsförordning (SFS 2013:251)
 Ny verksamhet med planerat startdatum: ……………………………………………………
 Ändring av befintlig verksamhet
Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare

Personnr./organisationsnr.

Adress

Postnummer, ort

Juridiskt ansvarig

Telefon, e-post

Kontaktperson

Telefon, e-post

Lokalisering
Fastighetsbeteckning

Kontaktuppgifter fastighetsägare

Lokalyta

Beskriv den närmaste omgivningen

Process/produktionsmetod

Fastighetsägare

Verksamhet
Typ och beskrivning av verksamheten,
eller ändring av verksamheten

Verksamhetskod
enligt miljöprövningsförordning (2013:251)

Varuslag/produkt/produktionsenhet/tjänst

Mängd/år

Kemiska produkter
Kemiska produkter hanteras

Kemiska produkter hanteras inte

Verksamheten har egen tillverkning eller import av kemikalier

Produktionskemikalier, rengöringsmedel, köldmedier och andra
kemikalier/kemiska produkter som används i verksamheten ska beskrivas i
bilaga med angivande av typ/namn och förbrukning/år samt
säkerhetsdatablad.

Bilaga bifogas

Cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja finns. Ange volym.

Bilaga bifogas

 Ja

 Ja
Anläggning som innehåller köldmedier finns, ange antal och mängd.

Ljudalstrare, typ av ljud

Tider under vilka ljudet pågår

Bullerutredning/bullermätning har genomförts

 Ja
 Nej

 Bullerutredning/bullermätning bifogas

 Nej

Bilaga bifogas

 Ja
Buller

 Nej

 Nej

Utsläpp till luft och vatten
Avlopp
I verksamheten uppkommer industriellt processavloppsvatten
 Ja
 Nej
Verksamheten är ansluten till egen reningsanläggning
 Ja
 Nej
Beskriv processavloppsvattnet och eventuell metod för rening av avloppsvattnet

Luft
Verksamheten ger upphov till utsläpp till luft
 Ja
 Nej
Beskriv de utsläpp till luft som verksamheten ger upphov till samt eventuell reningsmetod

Avfall
Typ av avfall–avfallskod*

Mängd/år

Vid flera avfallstyper så bifoga lista som bilaga.
*Avfallskod enligt avfallsförordning (2011:927)

Transportör

Mottagare

Energi
Fossila bränslen
mängd/år

Biobränsle
mängd/år

El mängd/år

Fjärrvärme
mängd/år

Övrigt mängd/år

Driftkontroll
Beskriv den kontroll av verksamheten (rutiner, instruktioner, mätningar,
provtagningar med mera) som behövs för att minska påverkan på
människors hälsa och miljön

Beskriv hur hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kapitel 2-6 §§ tillämpas

Bilaga bifogas

 Ja

 Nej

Personuppgifter
Personuppgifter i ansökan kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du
medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.
Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Underskrift
…………………………………………………….
Ort och datum

…………………………………………………………………………..
Underskrift
…………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Bilageförteckning
Till anmälan ska följande bilagor bifogas:
Bilaga nummer

Bilaga

1

Situationsplan över fastigheten där det framgår anläggningens placering på
fastigheten med byggnader och byggnadernas användning samt hur övriga ytor på
fastigheten används av verksamheten

2

Planritning över verksamheten invändigt

3

Säkerhetsdatablad för alla råvaror och kemiska produkter som används i
verksamheten

4

VA-ritning över avloppsnätet på fastigheten

5
6
7
8
9

Information
Avgift
För handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet betalas avgift enligt Nybro
kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område.
(Kommunfullmäktige 2016-11-28 §233)

